
 
 

 
 

 

ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі 

освітньої програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»  

(ID у ЄДЕБО 39417) за справою №0469/АС-23 в Одеському державному аграрному 

університеті 

з 13.03.2023 р. по 15.03.2023 р. 
 

1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для 

ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за 

згодою як експертної групи, так і ЗВО. 

Узгоджена програма фіксується в інформаційній системі Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи. 

2. Загальні умови роботи експертної групи 
2.1. ЗВО на час роботи експертної групи надає технічні можливості, використовуючи 

онлайн платформу ZOOM та погоджується з тим, що з метою уникнення суперечностей, всі 

онлайн-зустрічі будуть записуватися. Всі учасники на онлайн зустрічах зобов’язуються 

вмикати власні камери для ідентифікації як стейкхолдерів так і експертів. 

2.2. Члени ЕГ забезпечують власний доступ до мережі Інтернет із використанням 

бездротової технології Wi-Fi та реєстрацію експертів на платформі ZOOM. Голова експертної 

групи забезпечує відеофіксацію зустрічей з фокус-групами та несе особисту відповідальність 

за їх нерозповсюдження, окрім надання відповідних записів Національному агентству із 

забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційної експертизи даної освітньої 

програми. 

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою. 

2.4. ЗВО забезпечує долучення до відео-конференцій осіб, визначених у програмі для 

кожної зустрічі, у погоджений час. Зустрічі, включені до програми, є закритими. На них не 

можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може 

запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення 

акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО має 

вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі. 

2.6. У розкладі передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити 

усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, час та 

посилання для проведення такої зустрічі. 

2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацією освітньої 

програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно із використанням технічних 

засобів відеозв’язку. 



3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 13.03.2023 

08:15–8:30 Організаційна зустріч ЕГ Члени експертної групи: Димчук Анатолій Васильович,  

Шабля Володимир Петрович, Ліхута Олександр Олегович 

8:30–08:35 Пробна відеоконференція (перевірка готовності 

учасників, якості звуку, зображення тощо) 

Члени експертної групи; 

Гарант ОП – Кірович Наталія Олександрівна; 

контактна особа з технічного персоналу (за потреби) 

8:35–09:00 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи; 

Гарант ОП – Кірович Наталія Олександрівна 

09:00–09:15 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

09:15–09:45 Зустріч 1 з керівником та менеджментом 

ЗВО(відеоконференція) 

Члени експертної групи;  

Ректор – Брошков Михайло Михайлович; 

Проректор з науково-педагогічної та методичної роботи – 

Малецька Інна Вячеславівна; 

Проректор з науково-педагогічної роботи та виховної роботи – 

Коваленко Олена Анатоліївна; 
Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків – 

Степанова Тетяна Юріївна; 
Директор навчально-наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури – Безалтична Олена Олександрівна; 

Гарант ОП – Кірович Наталія Олександрівна 

09:45–10:00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10:00–11:00 Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти  

(відеоконференція) 

Члени експертної групи;  

Міхеєва Ірина – здобувач 1 курс (денна форма навчання); 

Ахієзер В’ячеслав  – здобувач 1 курс (денна форма навчання); 

Гапон Світлана – здобувач 1 курс (заочна форма навчання); 

Гайдай Людмила – здобувач 1 курс (заочна форма навчання); 

Канівець Артем – здобувач 2 курс (денна форма навчання); 

Шкрабак Аліна – здобувач 2 курс (денна форма навчання); 

Мамчур Софія – здобувач 2 курс (денна форма навчання); 

Нестерова Катерина – здобувач 2 курс (денна форма навчання) 



11:00–11:15 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11:15–12:00 Зустріч 3 з представниками студентського 

самоврядування (відеоконференція) 

Члени експертної групи;  

представники студентського самоврядування: 

Тичкова Світлана – Голова студентської ради ОДАУ; 

Бова Анастасія – Голова студентської ради ННІ Б та А; 

Шкрабак Аліна – замісник представника студентської ради 

ОДАУ  освітнього ступеня «молодший бакалавр»;  

Бондарева Марія – член студентської ради ННІ Б та А освітнього 

ступеня «молодший бакалавр»; 

Канівець Артем – член студентської ради ННІ Б та А освітнього 

ступеня «молодший бакалавр» 

12:00–12:15 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 

зустрічі 4  

Члени експертної групи 

12:15–13:00 Обідня перерва  

13:00–14:00 Зустріч 4 з академічним персоналом 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

НПП, що викладають на ОП і відповідають за її зміст: 

забезпечують обов’язкові ОК циклу загальної підготовки: 

Чебан Оксана Михайлівна  (ОК «Філософія»); 

Федорова Інна Валеріївна (ОК «Історія України», ОК «Історія 

української культури»); 

Насакіна Світлана Вікторівна (ОК «Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням»); 

Пєсарогло Олена Георгіївна (ОК «Хімія»); 

забезпечують обов’язкові ОК циклу професійної підготовки: 

Кірович Наталія Олександрівна  (ОК «Основи фахової 

діяльності»); 

Гурко Євгенія Юріївна  (ОК «Генетика з біометрією»); 

Ніколенко Ігор Володимирович (ОК «Годівля 

сільськогосподарських тварин»); 

Розум Євген Євгенович  (ОК «Технологія відтворення  

сільськогосподарських тварин»); 

забезпечують вибіркові ОК: 



Косенко Світлана Юріївна (ОК «Породи собак», ОК 

«Експертиза собак та організація виставок», ОК «Дресура 

собак»); 

Ясько Валентина Михайлівна (ОК «Біологія медоносної 

бджоли», ОК «Основи технології виробництва продукції 

бджільництва», ОК «Медоносні ресурси») 

14:00–14:15 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 

зустрічі 5 

Члени експертної групи 

 

14:15–14:45 Зустріч 5 з роботодавцями (відеоконференція) Члени експертної групи; 

представники роботодавців, зокрема ті, що залучені до 

здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП   

Голова Ради: Смислов Сергій Юрієвич – заступник директора 

з наукової роботи Інституту свинарства АПВ НААН;  

члени Ради роботодавців:  

Семеніхін Михайло Павлович – директор ДП 

«Експериментальна база «Дачна» СГІ-НЦНС; 

Чернов Михайло Георгійович – в.о. директора ДП «ДГ 

«Андрієвське» ІКОСТ НААН; 

Маслов Віктор Іванович – керівник департаменту 

тваринництва ТОВ «Агропрайм Холдинг» 

14:45–15:00 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до 

відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

15:00–16:00 Відкрита зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО) 

16:00–17:00 Підведення підсумків відкритої зустрічі та 

першого дня дистанційного візиту 

Члени експертної групи 

 

День 2 – 14.03.2023 

08:45–09:00 Підготовка до зустрічі/огляду матеріально-

технічної бази 

Члени експертної групи 

09:00–10:00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 

Члени експертної групи; 

відповідальні представники ЗВО: 

- загальний огляд матеріально-технічної бази ОДАУ – Кірович 

Наталія Олександрівна; 



- огляд аудиторного фонду кафедри технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва –  Пушкар Тетяна 

Дмитрівна; 

- огляд аудиторного фонду кафедри генетики, розведення та 

годівлі сільськогосподарських тварин  – Мажиловська 

Крістина Робертівна; 

- огляд баготопрофільної лабораторії ветеринарної медицини – 

Жунько Інна Давидівна; 

- огляд бібліотечного фонду – завідувач бібліотеки Крайтель 

Оксана Петрівна 

10:00–10:15 Підведення підсумків огляду матеріально-

технічної бази і підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

10:15–11:00 Зустріч 6 з керівниками сервісних підрозділів 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

Начальник відділу кадрів – Біла Юлія Олександрівна; 

Психолог – Тарасова Наталя Володимирівна; 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення  

корупції – Марченко Клара Борисівна; 

Голова первинної профспілкової організації – 
Богдан Микола Кирилович; 

Відповідальна особа за практику, директор навчально-

наукового інституту біотехнологій та аквакультури – 

Безалтична Олена Олександрівна; 

Начальник служби охорони праці –  
Коломієць Іван Дмитрович; 

Завідувач гуртожитком № 4 – Король Ірина Василівна; 

Завідувач бібліотеки – Крайтель Оксана Петрівна 

11:00–11:15 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 

зустрічі 7 

Члени експертної групи 

 

11:15–12:15 Зустріч 7 з адміністративним персоналом 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

Керівник навчально-методичного відділу –  

Седов Вячеслав Андрійович; 

Відповідальний секретар приймальної комісії –   

Житков Сергій Сергійович; 

Голова комісії з питань академічної доброчесності та етики –  



Михайлюк Віктор Іванович; 

Керівник відділу міжнародних зв'язків –  

Маєв Андрій Петрович; 

Відповідальна особа за підвищення кваліфікації, методист 

навчально-методичного відділу – Костюхіна Ольга 

Костянтинівна 

12:15–12:30 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 

12:30–13:30 Обідня перерва  

13:30–14:00 Зустріч 8 з випускниками Випускники за даною ОП: 

Попеско Марина; Вілкова Руслана; Монахова Валерія; Іванов 

Руслан 

14:00–14:15 Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до 

резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

14:15–15:15 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15:15–15:30 Підведення підсумків резервної зустрічі і 

підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

15:30–16:00 Фінальна зустріч Члени експертної групи;  

Ректор – Брошков Михайло Михайлович; 

Проректор з науково-педагогічної та методичної роботи –  

Малецька Інна Вячеславівна; 

Проректор з науково-педагогічної роботи та виховної роботи –  

Коваленко Олена Анатоліївна; 
Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків –  

Степанова Тетяна Юріївна; 
Директор навчально-наукового інституту біотехнологій та 

аквакультури  – Безалтична Олена Олександрівна; 

Гарант ОП – Кірович Наталія Олександрівна 

16:00–17:00 Підведення підсумків фінальної зустрічі і другого 

дня дистанційного візиту 

Члени експертної групи 

День 3 – 15.03.2023 

09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної 

групи 

Члени експертної групи 

 


